
Sásihagyma vadászat a Mecsekben 

 

Márciusi túránk hagyományosan a tavaszi Mecsek virágszőnyeggel borított hegyei közé vezet. 

Kiindulópontunk Kővágószőlős, ahonnan felkapaszkodunk a Babás-szerkövek és a Zsongor-kő egyedi 

kilátást biztosító szikláira. Ezt követően a Jakab-hegyen keresztül érkezünk meg a Pálos kolostor romjaihoz, 

majd a Szuadó-tetőn át, a Vásáros úton haladunk tovább a Gubacsos kulcsosházig. Innen a Vadásztacskó 

sírját érintve megyünk tovább úticélunkig, Abaliget barlangjáig. Mindezt ez évben is a tavasz 

gyógynövénysztárja, az egyszikűek (Liliopsida) osztályának, spárgavirágúak (Asparagales) rendjébe, a 

hagymafélék (Alliaceae) családjába tartozó faj az Allium ursinum mindent belengő fokhagymaillatú 

felhőjében.  

 

A túra szervezője: Kecskeméti Önkormányzati Dolgozók Szabadidősport Club 

 

A túrát megtervezte és vezeti : Lovas Zoltán 

 

Indulás: a Polgármesteri Hivatal parkolójából autóbusszal március 27-én (vasárnap) 6.30 órakor 

 

Hazaérkezés: Kb.: 21.00 óra körül 

 

Útvonal autóbusszal: Kecskemét – Dunaföldvár – Paks – Pécs – Kővágószőlős - Abaliget - Kecskemét 

 

Túra útvonal: Kővágószőlős –  - Jubileumi kereszt –  - Babás-szerkövek –   - Zsongor-kő –  

–Pálos kolostor romjai –  - Szuadó-tető –  - volt Petőcz-akna –  - Gubacsos Kulcsosház –  - 

Vadásztacskó sírja - Abaliget 

 

Kb.: 15 km, le is, fel is haladó (hogy ne legyen unalmas), némi szintkülönbséget is tartalmazó (fel 550 méter, 

le 731 méter), majdhogynem könnyed tavaszi túra.  

 

Ajánlott felszerelés: kis hátizsák sok elemózsiával és itallal (a túra során vásárlásra nincs lehetőség) és 

esőkabáttal. Erős, lehetőleg magas szárú vízhatlan túracipő, réteges öltözködés. Növénygyűjtő zseb, zacskó, 

szatyor, szák, zsák, kézikocsi, tricikli, kocsiderék, Zsiguli kombi, platós IFA. Külön elcsomagolandók azon 

ételek receptjei, melyeket túratársaink a jelen utunk alkalmával gyűjtött medvehagyma felhasználásával 

áprilisi túránkra készítenek el. (Állítólag medvehagyma pálinka is létezik?!) 

 
Jelentkezés: A szabad férőhelyek erejéig, legkésőbb 2022 március 22-ig a részvételi díj befizetésének 

igazolásával egyidejűleg Bognár Valériánál (bognar.valeria@kecskemet.hu) vagy Lovas Zoltánnál 

(lovas.zoltan@kecskemet.hu). 

 

 Részvételi díj: egyesületi tagoknak és hivatali dolgozóknak 4.000 Ft/fő, más személyeknek 5.000 Ft/fő, 

amely összeg az utazás és a túraszervezés költségeit tartalmazza. A részvételi díjnak nem részei a 

medvehagyma gyöngyvirággal történő összetévesztéséből eredő költségek (gyomormosás, koszorú, stb.), a 

vendéglátóipari egységekben történő fogyasztás, valamint a tiltott területen gyűjtött Allium ursinum után járó 

környezetvédelmi bírság költségei.  
A részvételi díj kizárólag átutalással fizethető a KÖD SC Unicredit Banknál vezetett 10918001-

00000072-09750008 számú számlájára. 

 

A túrát minimum 35 jelentkező (a részvételi díjat befizető turista) esetén indítjuk! 

 

 

Túrán mindenki saját felelősségére vesz részt! 
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